
लेखिका: डमेी 

गाांधी 



महात्मा (महान आत्मा) म्हणून ओळिले 
जाणारे मोहनदास करमचांद गाांधी याांचा जन्म 
1869 साली भारतात झाला. भविष्यात ते 
जगातील सिाात प्रभािी आखण आदरणीय 
राजकीय ि सामाजजक नेते बनले.   

गाांधी एक ठाम आदर्ािादी आखण ननभाय 
विचारिांत होते. त्याांनी सामान्य लोकाांच्या 
समस्या सोडिण्यासाठी सांघर्ा केला. ते 
समाजातील र्ोवर्त आखण उपेक्षित लोकाांचा 
आिाज बनले. नतरस्काराला फक्त पे्रमानेच 
जजांकता येते, यािर त्याांची अढळ श्रद्धा होती. 
अहहांसेचा मागा अिलांबून सामाजजक आखण 
राजकीय बदल कऱण्याचे व्रत त्याांनी घेतले 
होते. भारताच्या पूिाग्रहदवूर्त जातीव्यिस्थेत 
बदल घडिून आणण्यात तसेच भारताला जुलमी 
ब्रिटीर् राजिटीपासनू स्िातांत्र्य देण्यात त्याांनी 
महत्त्िाचा िाटा उचलला.   

गाांधी याांच्या अहहांसक मागााची शर्किण 
अनेकाांना स्फूती देऊन गेली. अमेररकेत नागरी 
हककाांचा लढा देणारे माटीन ल्यूथर ककां ग  
आखण आकिकेत िणाभेदविरोधी सांघर्ा करणारे 
नेल्सन मांडलेा हे यात प्रामखु्याने पुढे होते. 
जगभरात जजथे-जजथे अहहांसक मागााने चळिळी 
झाल्या, तेथील लोकाांिर गाांधीांचा प्रभाि पडला.  

डमेी या लेखिकेने ओघित्या र्बदाांतून 
आखण ननताांत सुांदर चचत्ाांतून गाांधी याांचे विचार 
सहजतेने या पुस्तकात माांडले आहेत. हे 
पुस्तक शलहून डमेी याांनी या महात्म्याला जणू 
श्रद्धाांजलीच िाहहली आहे.  
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“वििेकी व्यक्ती तोच असतो, जो सिाांमध्ये 
स्ित:ला आखण स्ित:मध्ये सिाांना बघतो. 
ईश्वराप्रती अगाध पे्रमभािना असल्यामळेु 

त्याच्या स्िाथी इच्छा-आकाांिा आखण िासना 
सांपून गेलेल्या असतात.”  

 –भगिदगीीता  



गाांधी  

मराठी अनुिाद: सरु्ील मेन्सन 





मोहनदास करमचांद गाांधी याांचा जन्म 2 ऑकटोबर 
1869 रोजी भारतातील पोरबांदर येथे झाला. त्याांचे 
िडील एका राजाच्या दरबारात प्रधानमांत्ी होते. 
त्याांची आई धाशमाक ितृ्तीची होती. आपल्या मलुाांना 
नतने जनै धमााची शर्किण हदली. बालपणापासून 
गाांधीांिर कमा करण्याचे सांस्कार झाले – 

आत्मर्दु्धीसाठी प्राथाना करा, ननयम पाळा, प्रामाखणक 
व्हा, गरजेपुरतीच मालमत्ता बाळगा आखण कुणाचे 
नुकसान करू नका. 



ियाच्या 13 व्या िर्ी, तत्काशलन 
जैन परांपरेनुसार, गाांधीांचे लग्न झाले. 
त्याांची 13 िर्े ियाची सुांदर पत्नी, 
कस्तुरबा माकनजी, या फार सांयमी, 
कणिर आखण धीट होत्या.  



बालपणी गाांधी िूप बुजरे आखण शभत् े
होते. त्याांना भूत, साप आखण काळोि 
अर्ा गोष्ीांचे िूप भय िाटत असे. त्याांना 
रात्ी अांधारात झोप लागत नसे. त्यामुळे 
रात्ी हदिे सुरू ठेिूनच ते झोपत असत. 
कस्तुरबाला पतीच्या या शभत्र्या स्िभािाचे 
हसू येत असे.  



गाांधी स्ित:ला इतर लोकाांपेिा 
िेगळे समजत. ते अभ्यासात 
इतराांपेिा कच्चे होते. मोठ्या 
मुजककलीने ते हायस्कूल उत्तीणा 
झाले. कॉलेजमध्ये ते काही 
विर्याांमध्ये अनुत्तीणा झाले. 1888 
साली काकाांच्या आग्रहािरून, गाांधी 
कुटुांबापासून दरू लांडनमध्ये 
कायद्याचा अभ्यास करण्यास गेले. 
या परकया देर्ात त्याांना फार 
एकाकी िाटत असे. तथेील 
सांस्कृतीर्ी जळुिून घेण्यासाठी ते 
इांग्रज लोकाांसारिे राहू लागले. ते 
महागड्या घरात राहू लागले आखण 
महागड ेकपड ेघालू लागले. ते अचूक 
इांग्रजी बोलायला, व्हायोशलन 
िाजिायला शर्कू लागले तसेच 
इांजग्लर् नतृ्यही शर्कू लागले.  



पण याने गाांधीांचे समाधान झाले 
नाही. जनै सांस्काराांमुळे गाांधीांना आपले 
बाह्य ितान आखण आतील प्रनतमा 
याांच्यात तफाित जाणिू लागली. मग 
ते साधेसरळ जीिन जगू लागले. त्याांनी 
महागड ेघर, कपड ेिापरणे सोडून हदले. 
ते आपला स्ियांपाक स्ित:च बनि ू
लागले, बस न िापरता पायीच प्रिास 
करू लागले आखण लांडनमधील 
र्ाकाहारी सोसायटीचे सदस्य बनले. 
स्िािलांबी झाल्यामुळे त्याांना िूप 
आनांदी िाटू लागले. पण त्याांच्या 
स्िभािातील बुजरेपण अद्याप कायम 
होते.  

अिेरीस, ते कायद्याची परीिा उत्तीणा 
झाले आखण लांडनला आल्यानांतर तीन 
िर्ाांनी भारतात घरी परतण्यासाठी ते 
पुन्हा जहाजािर चढले.  



घरी परतल्यािर गाांधीांना आपल्या 
आईचे ननधन झाल्याची बातमी 
कळली. आयुष्यात यर्  
शमळिण्यासाठी गाांधी मुांबईत येऊन 
िककली करू लागले. पण आपल्या 
बुजऱ्या स्िभािामुळे ते चारचौघाांत 
बोलू र्कत नसत. त्यामुळे त्याांना 
अपमानही सहन करािा लागे.  

दक्षिण आकिकेतील एका कायदा 
कां पनीत एका िककलाची गरज आहे, 
हे गाांधीांच्या भािाला कळले. त्यामळेु 
1893 साली गाांधी आखण त्याांची पत्नी 
भारत सोडून नतथे ननघाले. पुन्हा ते 
एका परकया, अनोळिी देर्ात आले. 
नतथे त्याांना प्रथमच िणाभेदाचा 
अनुभि आला. आपल्या त्िचेच्या 
रांगािरून त्याांना दक्षिण आकिकेतील 
गोऱ्या लोकाांकडून नतरस्कार आखण 
मार सहन करािा लागला. तेथील 
कायद्याचे कामही जकलष् होते. पण 
काम सोडून देण्यापेिा, नतथून पळ 
काढण्यापेिा गाांधीांनी स्ित:मध्येच 
बदल करायचे ठरिले, जेणेकरून ते 
कोणत्याही आव्हानाचा सामना करू 
र्कतील. 



ठाम ननधाार आखण एकाग्रता या 
जोरािर गाांधीांनी त्याांचे ध्येय साध्य 
केले. त्याांना उमगले की िककली करणे 
म्हणजे मनुष्याच्या अांतरांगातील 
चाांगल्या बाजचुा र्ोध घेणे आखण 
त्याच्या ह्रदयात आपले स्थान ननमााण 
करणे. 

मग ते प्रत्येक अडचणीला इतराांची 
सेिा करण्याची सांधी मानू लागले. हेच 
त्याांच्या उिाररत जीिनातील यर्ाचे 
सूत् बनले.  

एम. के. गाांधी  
िकील  



हहिाळ्यातील एके हदिर्ी, गाांधी 
िककशलच्या कामासाठी दौऱ्यािर ननघाले. 
ते रेल्िेच्या प्रथम िगााच्या डबयातून 
प्रिास करत होते. एका गोऱ्या माणसाने 
यािर नाराजी व्यक्त करून गाांधीांना 
नतसऱ्या िगााच्या डबयात बसण्यास 
साांचगतले. गाांधीांनी नकार देताच 
रेल्िेच्या अचधकाऱ्याने गाांधीांना रेल्िेतून 
बाहेर काढले. त्या अांधाऱ्या रात्ी, 
कडाकयाच्या थांडीत, गाांधी याांना 
िणाभेदाच्या िैचाररक आजाराची िेदना 
आखण गाांभीया लिात आले.  



या अनुभिानांतर गाांधीां याांच्या मनात  
सत्याग्रह ककां िा पे्रमाचे बळ या सांकल्पनेचा 
जन्म झाला. ते शलहहतात, “पे्रमाचे बळ 
हहांसेिर नेहमीच विजय शमळिते.” त्याांनी 
िणाभेद विचाराांचा नायनाट करण्याचा ठाम 
ननश्चय केला, पण कुठलीही हहांसा न करता 
तसेच हहांसक गोष्ीांना मदत न करता. 
त्याांनी स्िगाातील र्ाांती पथृ्िीिर आणण्याचे 
व्रत घेतले.   



विसाव्या र्तकाच्या सुरुिातीस, 
दक्षिण आकिकेिर डच लोकाांची 
सत्ता होती. 22 ऑगस्ट 1906 रोजी 
डच सरकारने काळा कायदा लागू 
केला. या कायद्यान्िये, कृष्णिणीय 
आखण भारतीय लोकाांचे नागरी 
हकक हहरािून घेण्यात आले. या 
विरोधात, गाांधीांनी आपला पहहली 
अांहहसक जनचळिळ सुरू केली. या 
असहकार चळिळीत पाचर्पेेिा 
जास्त लोक सहभागी झाले.  



गाांधी आखण त्याांचे अनुयायी याांनी 
कृष्णिणीय आखण भारतीय लोकाांच्या 
हककाांसाठी सांघर्ा केला. ते जियाांच्या 
हककाांसाठीदेिील लढले. गाांधीांनी 
लोकाांना विनामूल्य कायदेर्ीर सल्ले 
हदले आखण जे लोक िाईट 
पररजस्थतीत होते त्याांना मदत केली. 
प्लेगच्या साथीत, िाळीत टाकलेल्या 
आजारी रुग्णाांची त्याांनी सेिा केली.  
त्याांनी कुष्ठरोग्याांच्या जिमाांिर 
मलमपट्टी केली आखण मरणप्राय 
अिस्थेतील लोकाांचे साांत्िन केले. 
गाांधी म्हणत, “हे सिा लोक माझे 
बाांधि आहेत, “त्याांचे द:ुि ते माझे 
द:ुि! सारां जग माझां कुटुांबच आहे.” 



गाांधी याांची भारतीय धमाग्रांथ 
भगिदगीीतािर अपार श्रद्धा होती. त े
हदिसभरात अनेकदा ध्यान करत. याद्वारे 
आपल्याला इतराांिर पे्रम करता येईल 
आखण आपल्या मनातील इच्छा, स्िाथा 
याांचा त्याग करता येईल, असे त्याांना 
िाटे. क्रोध आपल्या ननणाय िमतिेर 
प्रभाि टाकत असल्याने त्याांनी क्रोध 
भािनेपासून दरू राहाण्याचा प्रयत्न केला. 
पे्रमाच्या बळािर श्रद्धा असल्यामुळे आखण 
प्रत्येकाला आपल्या कुटुांबाचा सदस्य 
मानल्यामुळे गाांधी याांच्या स्िभािातील 
बुजरेपण आखण भय नाहहसे झाले.  



गाांधी आखण त्याांचे अनुयायी याांनी 
चाांगल्या आखण िाईट या दोन्ही गोष्ीांचा 
स्िीकार केला. त्याांनी सिा आव्हानाांना 
विनम्रतेने आखण र्ाांततेने तोंड हदले 
आखण जगभरात ऐकय साधण्याचा प्रयत्न 
केला.   



1915 साली गाांधी आपली पत्नी 
आखण चार मलुाांसमिेत भारतात 
परतले. लिकरच त्याांनी भारताला 
स्िातांत्र्य शमळिून देण्यासाठी सांघर्ा 
सुरू केला.  
त्याांना भारतातील िांर्परांपरागत आखण 
उच्चनीचता पाळणाऱ्या जातीव्यिस्थेचे 
उच्चाटन करािेसे िाटत होते. या 
व्यिस्थेत धाशमाक कमा करणारे 
िाम्हण हे समाजाच्या अग्रस्थानी होते. 
त्यािालोिाल िब्रत्य राजे आखण त्याांचे 
सैन्य होते. त्यािालोिाल काराचगर 
आखण सिाात िालच्या स्थानािर िदु्र 
अस्पकृय लोक होते. गाांधी अस्पकृय 
िगााला ईश्वराची मुले म्हणत. त्याांची 
मुक्तता, हेदेिील गाांधी याांचे ध्येय होते.   



गाांधी याांनी भारताला ब्रिहटर् 
दडपर्ाहीतून मुक्त करण्याचेही व्रत 
घेतले होते. सुमारे तीनर् ेिर्,े काही 
हजार ब्रिहटर् लोकाांनी या देर्ातील 
तीस कोटी लोकाांिर राज्य केले. 
गाांधीांनी भारतातील लोकाांना अहहांसा ि 
सत्याग्रहाचा मागा अनुसरण्याची विनांती 
केली. मग लोकाांनी ब्रिहटर् सरकारर्ी 
असहकार पुकारला. ककत्येक लोकाांना 
ब्रिहटर्ाांनी तुरुां गात डाांबले. अनेक लोक 
स्ित: चरख्यािर सूत कातून 
स्ित:साठी कापड विणू लागले. त्यामुळे 
ब्रिटनमधील शमलमध्ये बनणारे कापड 
िापरण्याची गरज उरली नाही. लािो 
लोकाांनी पाांढरे िादीचे कपड ेिापरायला 
सुरुिात केली. िादी हे भारतीय 
स्िातांत्र्य चळिळीचे प्रनतक बनले.    



लोकाांच्या असहकार चळिळीमुळे 
ब्रिहटर् सरकार कु्रद्ध झाले. 1919 साली, 
अमतृसरच्या जाशलयनिाला बाग 
हत्याकाांडामध्ये ब्रिहटर् सैन्याने 379 
ननष्पाप लोकाांचे बळी घेतले. यात 
हजाराांपेिा जास्त लोक जिमी झाले.  



या घटनेनांतर, गाांधीांनी राष्ट्रव्यापी बांद 
पुकारला. सांपूणा भारतभरातील व्यिहार ठप्प 
झाले. गाांधीांच्या नेततृ्िािाली अहहांसक 
सत्याग्रह चळिळीने जोर पकडला. गाांधी 
याांच्या र्बदाांत: “अहहांसा सतत आपले काम 
करत असते. र्ाांतपणे! अथकपणे! जोिर 
आजारी समाजाचे रुपाांतर ननरोगी समाजात 
होत नाही तोिर.” 



1922 साली ब्रिहटर् सते्तने अहहांसा 
चळिळीचा प्रसार करणे, 
सरकारविरोधी कारिाया करणे आखण 
सरकारविरोधात शलिाण करणे या 
आरोपाांिाली गाांधी याांना अटक केली. 
ते दोन िर्े तुरुां गात होते. पण त्याचा 
सत्याग्रह चळिळीिर काही पररणाम 
झाला नाही.   



भारतात ब्रिहटर् साम्राज्यिादाला 
कडिे आव्हान ननमााण झाल्यामळेु 
गाांधी िुर् होते. तुरुां गात राहाणे त्याांना 
अशभमानास्पद िाटू लागले. तथेील 
अडचणी त्याांनी आनांदाने स्िीकारल्या. 
त्याांच्या मते, यामुळे एिाद्या उच्च 
आदर्ाासाठी सारे काही धैयााने सहन 
करायचे असते, अर्ी शर्किण लोकाांना 
शमळेल आखण प्रत्येक नागरीक स्ितांत् 
होईल.  



भारतासारख्या उष्ण कहटबांधीय देर्ात 
मीठ हे स्ियांपाकघराचे अविभाज्य अांग 
असते. पण ब्रिहटर् सरकारने एक कायदा 
केला. त्यानुसार, त्याांनी भारतीय लोकाांना 
आपल्याच देर्ात मीठ बनिण्यास मनाई 
केली. यामुळे भारतीय लोकाांना ब्रिटनमधून 
आयात केलेले मीठ िापरण्याव्यनतररक्त 
काही पयााय राहहला नाही.     



1930 साली गाांधीांनी मीठाच्या सत्याग्रहाचे 
नेततृ्ि केले. 78 लोकाांसोबत गाांधीां 
साबरमतीिरून समुद्रककनाऱ्यापासून 200 मलै दरू 
असलेल्या दाांडीपयांत पायी चालत गेले. िाटेत 
आणिी हजारो लोक त्याांच्या या पदयात्ते 
सहभागी झाले. गाांधी दाांडी येथे पोहोचले आखण 
ब्रिहटर् राज्याचा प्रनतकात्मक ररतीने विरोध 
करण्यासाठी त्याांनी चचमूटभर मीठ उचलले. या 
चळिळीनांतर, आपली भारतािरील सते्तची पकड 
कमकुित होत चालली आहे, हे ब्रिहटर् 
सरकारच्या लिात आले. 

मीठाच्या सत्याग्रहाचे नेततृ्ि आखण आणिी 
काही चळिळीांनांतर गाांधीांना िाटू लागले की 
भारतीय लोकाांिर असलेली साम्राज्यिादी 
ब्रिहटर्ाांची पकड हढली पडू लागली आहे. यानांतर 
लोकाांमध्ये एक प्रकारचा उत्साह सांचारला. 
गाांधीांचे अनुयायी त्याांना महात्मा (महान आत्मा) 
म्हणू लागले.  



पण ब्रिहटर्ाांनी आपली सत्ता सहजासहजी 
सोडली नाही. दाांडी यात्नेांतर गाांधीांना अटक 
झाली. ब्रिहटर्ाांिर दबाि टाकण्यासाठी 
गाांधीांनी तुरुां गात उपोर्ण सुरु केले. ब्रिहटर् 
सरकारला नमिण्यासाठी हे अनतर्य प्रभािी 
आखण अहहांसक अि होते. ब्रिहटर् सरकार 
गाांधीांच्या मतृ्युची जबाबदारी घेण्यास तयार 
नव्हते. त्यामुळे सहा हदिसाांनी त्याांनी 
अस्पकृय िगााच्या नागरी हककाांचे सांरिण 
करणाऱ्या करारास मान्यता हदली. र्ाांततापूणा 
मागााने अर्ा प्रकारचा सामाजजक बदल 
घडिून आणणे, हा गाांधीांसाठी मोठा विजय 
होता.   



1944 साली गाांधीांची पत्नी, कस्तुरबा 
याांचे ननधन झाले. त्याांनी आयुष्यभर 
आपल्या पतीला िांबीर पाहठांबा हदला. त्या 
गाांधी याांच्या आयुष्याचा अशभन्न हहस्सा  
होत्या. गाांधीांना त्याांच्या ननधनाचे अतीि 
द:ुि झाले.  



दसुऱ्या महायुद्धाच्या काळात, हहांद ूआखण 
मुजस्लम धमीयाांमध्ये धमा आखण सांस्कृती 
या मुद्दयािरून तेढ ननमााण झाली. 
देर्भरात हहांसेचा उदे्रक झाला. धमााच्या 
नािािर लोक एकमेकाांचा जीि घेऊ लागले. 
अर्ा अनागोंदीत गाांधी अनिाणी चालत 
उध्िस्त झालेल्या दरूदरूच्या गािाांमध्ये 
अहहांसेचा सांदेर् घेऊन गेले.   



15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत 
ब्रिहटर्ाांच्या सते्तपासून स्ितांत् झाला. पण 
धमााच्या आधारािर देर्ाचे दोन तुकड े
झाले. हहांद ूबहुसांख्य असलेल्या भारत 
देर्ाचे पहहले प्रधानमांत्ी बनले 
जिाहरलाल नेहरू आखण मुजस्लम 
बहुसांख्य असलेल्या पाककस्तान देर्ाचे 
अध्यि बनले महुम्मद अली जजना.  



गाांधीांनी भारताचे स्िातांत्र्य साजरे केले 
नाही. त्याांनी उपोर्ण केले. हहांद ूआखण 
मुजस्लम याांनी सांयम दाििािा, 
समजतूदारपणे िागािे, िमार्ील असािे, 
दे्वर्ािर पे्रमानेच मात करािी अर्ी त्याांची 
इच्छा होती. 



सत्याग्रह चळिळी करून भारताने इांग्रजाांना 
हा देर् सोडून जाण्यास भाग पाडले. 
सत्याग्रहाचे हेच हत्यार लोकाांमधील दहुी 
शमटिून ऐकय साधेल, असे गाांधीांना िाटत 
होते. ददैुिाने असा शमलाप प्रत्यिात होऊ 
र्कला नाही.    



उपोर्णामुळे 78 िर्ाांचे गाांधी मतृ्यूच्या 
अगदी दारात पोहोचले. ते अत्यांत 
कमजोर झाले. पण त्याांनी आपल्या 
अनुयायाांर्ी सांिाद सुरूच ठेिला.   

  

गाांधीांनी सिाधमीय लोकाांमध्ये बांधुभाि 
असािा, अर्ी शर्किण हदली. आपलाच 
धमा शे्रष्ठ, असे मानणाऱ्या कट्टरपांथी 
लोकाांनी गाांधीांचा नेहमीच नतरस्कार केला.  



30 जानेिारी 1930 रोजी गाांधी एका 
प्राथाना सभेत गेले. नतथे हजारो लोक त्याांची 
िाट पाहात थाांबले होते. नथुराम गोडसे 
नािाच्या एका हहांद ूव्यक्तक्तने गाांधीांच्या 
छातीिर बांदकुीने गोळी झाडली. गाांधी िाली 
कोसळले. त्याांचे अिेरचे र्बद होते “राम, 
राम, राम” (मी तुला िमा करतो, तुझ्यािर 
पे्रम करतो, तुला आर्ीिााद देतो).  

महात्मा गाांधीांिर निी हदल्ली येथे 
अांत्यसांस्कार करण्यात आले. भारतातील 
तसेच जगभरातील लािो लोकाांनी या 
र्ाांतीदतूाच्या ननधनािर र्ोक व्यक्त केला.   



मतृ्यसूमयी गाांधीांकड ेफारच कमी िस्तू 
होत्या: दोन चमचे, दोन भाांडी, तीन माकड,े 
तीन पुस्तके, एक खिर्ातील घड्याळ, एक 
चष्मा, एक टीनचा पेला (हा त्याांना तुरुां गात 
भेट शमळाला होता), एक बैठे टेबल, दोन 
चपला आखण िादीचे कपड.े  

कुटुांब्रबयाांनी गाांधीांच्या पाचथाि रािेत 
गुलाबाांच्या पाकळ्या शमसळून ती गांगा, यमुना, 
सरस्िती या नद्याांच्या ब्रत्िेणी सांगमािर 
विसजजात केली.  

गाांधीांची ननढळ श्रद्धा असलेल्या भगिदगीीता 
ग्रांथात शलहहले आहे की “पे्रमपूणा परमात्म्यार्ी 
मीलन हीच आत्म्याची सिोच्च जस्थती आहे. 
यामुळे मतृ्युनांतरही व्यक्ती अमर होते.” 
मानितेविर्यी िाटणारे पे्रम गाांधीांना आयुष्यभर 
मागादर्ान करत राहहले. त्याांनी लािो लोकाांच्या 
जीिनात बदल घडिून आणला आखण ते स्ित: 
अमरत्ि जस्थतीला पोहोचले.    



लेखिकेचे मनोगत  

आपल्या आयुष्यात सतत बदल घडिण्याइतकी लिचचकता अांगी असल्यामुळे महात्मा गाांधी हे या पथृ्िीिरील सिाात 
अलौककक व्यक्ती ठरले. एका छोट्यार्ा, बुजऱ्या आखण शभत्र्या मुलातून त ेएक महान, नीनतमान आखण उदार माणूस 
बनले. आयुष्यभर त ेस्ित:र्ी प्रामाखणक राहहले. त्याांनी दसुऱ्याांची नककल कधीच केली नाही. स्ित:र्ी प्रामाखणक 
राहाणे, ही सोपी गोष् नाही. गाांधी आपले आयुष्य स्ित:च्या अटीांिर जगले. त्यात त ेयर्स्िीही झाले. त्याांचे आयुष्य 
अध्याजत्मक जाणीि, पे्रम आखण र्ाांती याांनी पररपूणा होते.  

गाांधी हे एक महान देर्भक्त आखण अध्याजत्मक नेता होते. त्याांना लोकाांनी राष्ट्रवपता मानले. अध्याजत्मक श्रद्धा त्याांना 
जैन धमाातून शमळाली. जैन धमाानुसार, मनुष्याचा आत्मा प्राथाना, ननयम, प्रामाखणकपणा आखण अहहांसा याांचा अभ्यास 
करून र्ुद्ध होतो. झाडू हे जैन धमााचे प्रतीक आहे. कारण झाडूने जशमनीिरील मुांग्या आखण ककड ेदरू सारता येतात, 
ज्यामुळे त ेपायािाली चचरडले जात नाहीत.   

गाांधीांचे सिाात वप्रय पुस्तक होत ेभगिदगीीता. हहांद ूधमीयाांच्या या पवित् ग्रांथात भगिान श्रीकृष्णाांनी समता, स्ित:मध्ये 
बदल आखण भौनतक िस्तुांविर्यी ननमोह हा सांदेर् हदला आहे. गाांधीांना इांग्रजीतील शलओ टॉलस्टॉय याांचे द ककां ग्डम ऑफ 
गॉड इज विहदन यू, हेन्री डजेव्हड थोरो याांचे ऑन द ड्युटी ऑफ शसजव्हल क्तडसऔब्रबक्तडअन्स आखण जॉन रस्कीन याांचे 
अनटू द लास्ट ही पुस्तके वप्रय होती. तीन पुस्तकाांनी गाांधीांना आयुष्यभर साथ केली – भगिदगीीता, कुराण आखण 
बायबल.  

गाांधी अहहसक चळिळी आखण बहहष्कार या गोष्ीांसाठी प्रशसद्ध आहेत. त ेआपले आत्मचररत् द स्टोरी ऑफ माय 
एकसपररांमेंट्स विथ ट्रुथ यात शलहहतात “कायदेभांग करायचा असेल तर माणूस आधी प्रामाखणक, आदरणीय, सांयमी 
आखण विनयी असला पाहहजे. त्याच्यात इतराांविर्यी नतरस्काराची भािना नसािी.” गाांधी युद्ध विरोधी होत.े त्याांच्या मते, 
“र्ूर तोच असतो जो िमार्ील असतो. नायक तोच असतो जो नतरस्कार करणाऱ्यािरही पे्रम करतो.” 

जगभरातील लोक आखण नेत ेगाांधी याांचा आदर आखण सन्मान करतात. गाांधी याांच्या हत्येनांतर बुवद्धमान 
भौनतकर्ािज्ञ अल्बटा आईनस्टाईन म्हणाले: “भविष्यातील वपढ्या कदाचचत विश्वास ठेिू र्कणार नाहीत की 
हाडामाांसानी बनलेला असा माणूस पथृ्िीिर जन्मला होता.” 

मला िूप आर्ा आहे की आपण सिा गाांधी याांच्या सन्मानाथा एक प्रामाखणक, र्ाांतीपूणा आखण पे्रमभािनेने भरलेले 
जीिन जगण्याचा प्रयत्न करू.  

डमेी 






